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மன ெமமகமிலைிதககிேரககலைினக்மக
கிரமெலைிதகெிககககாிமெகினெி்கலன்க
ெெிைனக மாழஎக ழைமன.கஅ னககமகிகமைதக
இர� கரகககெெமககஉகாலஎ�கஅ னக
ெகெ ிக்�க்ாழகைகைக்ெமெகஉா�க
 மங் ைத்க��கே்மஎெமெக ்மமகாக
அ ெமதகச�்மைிகககமகி ிதகிக.





ைெஎக்��்லைமதக்க்மக திக மாககககிக
அகெலஎக கம�ககே க� ென்மதக திகே கிக்க
கிக�க்�க  ாி ம்கத்க சன்மதைமனகமகத�கலன்க
ினெி்க்ம ம்கமக� சயைமன.

ைெஎக்��்லைமமி��கே கிககமககஅ னகஅ தககாக
கககத்மகக்ிமிழேைகஆகே ககத்ாகைத�கே்மஎெமெக
்ா�கச�்மைிலை்ினகைிம�்ி ி� ைமக��கஅ னக
அ தகைக்க மககாிலைமனக.

ெ் ம்கினெி்கைெஎக  க�க்ிாலகைக
 ைம�ஙகிெமனக.



்ர்ரத்மெககமன்�மனகே ம்ி்க கரலகைக
அக�த� கரக�ன் மரஙக்க ைம�தழஎக �ழைமன.க

ஆெமதக்ி ம்க்கே கிகேைகத�கஅ  க்கே கிக
லஎ��ககிக�கக ிதகி.

அ கெதே்மிே கே கிகேை�் தக்கஅங்க்ிதக
இமழைெத. கக�சிிிதக்மக ிைமெக்ாககமரமக்க
ே கிக்கஆாே க��கலன்கேக் ித்்�மனக
.அ கெத்மதகககே கெமகக ிகரழைமனக.







அழைக ிைமெகெெிைதக்கினெிகசகெிக��க்ிகலஎ ி்�எக.உ�ேெக

அ கெகே கிக்கஅெதலைிக கமக�மனக.அ  க்கைஙககஇ�ம�க

,உகாகஉா��க கம�ககத்்�எக.ஆெமதகஅ னகச�்ாலகைகஅ னக

மைிமாிக்ிகலஎகக லஎக கமக�மனக ெமலைெமககஅகெலகைத�க

ேசதலஎக்ம ம்கினெின��கைம ைமககஅ தக�்ிெமத.அ னக

கிரமெலைிதககிக�லைகே கிகி ி�கஇஎக ன்மககஇமழைைமதகைிமதைிிம க

இமழைஎக.கக

்லஎக ம�ஙக்ககாிழைெகினெினக்கஅ னக்��்லகைக

்ிமிழஎஇமத்எகககெெமகஇமழைைமதக,அ தகாி��கைிம�்ி் சதிக

அ னகமக  �லைமனக.அழைக ிைமெகமைிமாிிி��கைெகைி்�லகைக

 சமனெமனக."கினெி்கஇஎ ம் கரக திகே கிககமரெமகக

இமழைிமககி்மயக"லன்க�்ி,கஇழைமகஇஎ கரக  கச�்மைிலைக்ா�க"க

லன்க�ன்கைஙககக்கககாக கம�லஎகஅ  க்க ிக� கம�லைமதக







ினெினக்கஅ னகககாமதக்மதத்கைக �்க
மகி ிதகிக்லஎஆக�கஉகாத்ித்கஇற ா�க
சி்ிிக ைமககிமக!.இமழைமா�கஅ ெமதக
கஎ� சயிககஇிிமைைமதகைஙககக்கககாக
 மஙகிக கமக�க ிக� ்த்மனகஅ னக ்த்்�க
ே ரலைிதகஅழைக ிைமெகெெிைதகஅ கெக�த்ி்�க
�்ிெமதக"  கலெக்க்மகைஙககக்கக கம�லைமதக
அைத்த்ைிிமககெைித ெிகககஅ்ி�கரக்ன்க மனக
உெக்க�்ே னகலன்மதக..

ினெி்கெ்ககக ிகெலைமா�கெ்ககமெதக
்ாிே ம�க்மகைஙகககமகசகைிம�்க கம�லைமனக
மைிமாிக�்ிெமதகக" ிகெ ிதகக லஎக கம்க
,உெக்கச�்ழை�கஇதிமைக்னக்த்த்ிக  க
லதே்மஎ�கேக்கமேைக,".லன்மதக.

 திஎகமைிமாிகலன்மனகினெி்க.





ெ க��க ்த்�கிலைெிலைமனக.அதே்மஎக
இரக�ம எகமக்ிமககஅழைக ிைமெகெெிைனக
அ கெகெ க��கஅகாலைமனகக",ேொ�க்மககமனக
 கம�கஉெக்கேொ�க்மகஅ்ி�கரக�்கிே்ன“
லன்மனகினெி்கைிஙகிெமனக்ேரக்மககமனகெ்��க
க லஎக கமக�க்்கத்கலத்கக சதா எகலன்க
 ிிழைமனக.ெெ�க்த்மெேிேிகெதே்மதககமகசத�க
மைிமாிிி��க கம�லைமன.கஅ தக�்ிெமத,க
"  க ழைக்மகைகிக ி்�கலதே்மஎ�க ிிகி் சதிமேைக
."லன்மதக.ினெி்கஅத்கேிகலன்க
உ்ைிிாிலஎ ி்�கெ க��க ்த்்�மனக.



அதே்மஎகெ க��கஅ னகே்தக சமத�க
�த்ி� கைகேக்�மனக."உன க�ிக�ன்ம எக
கமகசத�க கம�க மனகஉெக்கேொ�க்மக
அ்ி�கரக ாங்கிே்னகலன்மனக.க
�ன்ம எகமக்த�கஅழைகககாிமதகஇகைகெ்ககக
மகி ிதகிக.க

மைிமாிக�்ிெமனக," ிகெ ிதகக லஎக கம்க
ெமகிிிதகஉெக்ககஎ�கேகம்�க ழைமதக
கம்�மெதககமகிக கரகஅ�ககிகக லஎக கம்க.“ க
"கெிககக திஎ"கமைிமாிகலன்க
�்ி ி்�.ககஇலைகெக ம��கஉகாலைகெக்கைம�க
 ்த்எககஎ�கஇதகிகலன்க ைமஙகிிமகலஎ�னக
்்க� ி்�க ்த்்�மனக.





சி்ிஎகமி�க �ழை்ி்்க,ினெி்க்மக ்மிிகெரலைினக ாக
 ழைமனக.அழைகெரலைினகஉ்சிிிதக்ம னக
அெதழஎ கமக�கஅங்கஇமழைகெரககஇகிகாிதகைஙகக
கமனககாக்்�க லஎக கமககமழைமனக.அஎக
ஆ்சமிிெமககஇமழைஎகலன்மா�கஅ னகமைிமாிக
 கம�லைகஅ்ி�கரத்கக்மகைக ிிகமெதகஅ னக ாிேிக
 ைம�தழைமனக ைம�தழஎக �ககமர�்ிலை்ி்்கஅழைக
ெெிைனகஅ கெக�த்ி்�மன.க
" மனக லைிேி்க ம�ஙகாமககஇழைகைஙககமனககாக
இகிிிதக்்கக கமககமககிே்னக �ழஎக
ே்மெ தகாிதககனக்்�கி்மயகலன்கேக்கமைகமைதக
ெெிைனக  ைமனக"லன்மனக.





"கஅகைத்த்ிகலெக்கஅககக்ிிதகி"கலன்மனகினெி்க
அகைகேக்�கஅழைகெெிைனகெகிாழஎ,"கஉன க�ிக திக
்ாலைித்க்மினக ாஙககே க��கலன்மன. இழைக
கமனககாகல�லஎக கம்கஉை ிிமகஇமக்�இகைக
அைித்�ெமகக ிகெலஎகெகிாழைகினெி்கைனக
ச்க�தக்க்க ிக்ிககமனககாகைிாிலஎக கமக�க
லற ா�க கககமகதேெமகஅற ா�ககமனககாகக்கத�க
ல�லஎக கமக�மனக.அழைகெெிை க்க ன்ிக
 சமத� ி்�ககிா�்ிெமனக,அ ெஎகலசெமனக திக
அ்ி�கரைமனகைழைிமககி்மதகலன்ககலகாிக கமகே�க
 ்த்்�மனக.



சிி ம்க்ககாிலஎக ாிிிதக�ன்ெெிைதக்கேகமே ்க
க்கைககாக மிகசிமகக
 �லைி் சன் கமககமத்கைக
கக�மனக.அ தகை�க்ேரகைிகசிிேிேிக்ிாிலைைமதக
,அ தகாி��கஅ னக ம �க�ய மககக்கைகமஎகிதக
உ்கமதழஎ கமக�க ர மகலன்கேக்�மனக.அைத்க
அ தக்க,"மனெேரகஅைிகெமெகனகெகிலைமனக
க்கைக்க ககிக கமககமககின்ெக.இமழைமா�க்மக
ெெிைனகெெிைனகஉ்கமம ைமதக்ன்�கசிரெெிதகிக“
லன்மதக்க.லெே கினெி்கக்கைகமஎகிதக
உ்கமதழஎ கமக�க்ிாத்்�மனக.



 ிகர ிதகஅ தக்க்மகசலைிரலகைகஅக�ழைெதக
்சிிமெகக்கைக�்கக்க ின் ி�கை தெமெிலைமதக்.
அ தக்கினெிகசத�க��க மெம்க�த்ி்�ெத.
ஆெமதகஅ  க்கஅ னகமைிமாிக கம�லைக
இரக�ம எகஅ்ி�கரக ிகெ ித்க ழைஎகஅைெமதக
 ்த்்�க்மகைகிக ி்�க ிிகக ிம�் ிதகிக.
 மனகஇஙேகேிகஇமழஎகக்கைககாக
க ெிலஎக கம்கிே்னகலன்மனக.அஙேகேிகஇமழஎக
கமலைிமககக ைம�ஙகிெமனக.க



ஆெமதகஅழைகெெிைதக்கலதிம�கஅழைக
 ி�ைிிினககைக கைி்ழஎகஉ்ோக சன்க
அழைககாேெக ெிக்ிஙகரெமகக்ாஙகிகஅழைக
 ி�ைிகஇகழஎக ி்ழஎ ி்�எக.அகெ ம�க
அைனகஉ்ோேிக கைககத்்� ி்�மதக்க.க



அ னகமைிமாிிினகஅ்ி�கரத்கக
 �ழஎ கமக�ைதகமககஅ மக்கைெக்்க
 ன்ி�்ிக கமக�மனக.ைெிேிக ி�த்்�க
க்கைகை�னகைனக்ிாலகைக ைம�தழைமனக.க
ைெக்க்மி்சிெமெக ைமகககாத�க,்�ககாத�க
்மதலஎக கமகே�க்ிாலகைக ைம�தழைமன.க
கக�சிிமககைெஎக்்கனககை�ககாகை்கிே்மஎக
ெகிா்சிிினகஉ்சலைிதகஇமழைமனக.



கை�கைி்ழைககா�கஅ னக
ெகெ ிகஅஙேகக ின்ிமழைம்க
.அ ்ககஇ கெகஉ�ேெக
அக�ிமா�ககமா ிதகிக
லன்கைகஅ்ிழைஎ�கைனகெக
ிமதகலன்கஉ�ேெக சமதிக
ே க�ம�கலன்க
மக  �லைமனக."இலைகெக
ே ர�ககாிலஎகஉஙககாக
 ைமழைிர�க சய ைத்க
ெனெிகக��க.ஆெமதக ம �க
லெஎகேகமே ்க்கைகை�க
இன்கஇர�கஇஙேகக
ைமஙகிக கம்ாகமகதெமக
".லன்மனக.க.

" மனகஉஙககாக்்கனக
உ்ோகஅ ெைிககமகிமஎ.க
ஆெமதக்்கனக்ின ்�க
உ்ாக கம்�ககிிதக
  ஙகை�கஉஙக்கக்கைகை�க
ைஙகிக�ய  �ககிம�க.“
லன்ம்கஅன �னக.ைமனகிமதக
லன்க ைமிழைமதகஅ ைக்க
கத்� ிமக்�க ிிதக்க
 ிகெலஎக கமக�க,ைெக்்க
சிமிலஎக கமகே�க
க்கைககாகை்கெமனக.







ைி� ரன்க்மகெெிைனகஅழைக
்்கத்்களகா கைககக�க
அ னகெகிா்சிகேகம்ெமககெம்ிிஎக
..�ேஹமக,ைெககமகக
கமலைிமழஎ்மதலஎகேசமதழஎே்மயக
ே ்க்மககா கெக
ேைகக கமக�ம்கே்மா�கலன்க
 ிகெலஎக கமக�மனகைெஎக
எத்மககிகிகககிிதக
ல�லஎக கமக�ககைக கே மககிக
 �ககலஎ ஙகிெமனக.அதே்மஎக
மைிமாிக சமனெக�ன்ம எக
அ்ி�கரக ிகெ ித்க ழைஎக.
லெே ககமகிக கரககமலைிமககக
மக�க சயைமனக.

இர�கம் எ�கிமெி்க
 ிாிலைிமழைமனக. ிகழைஎ�கேகமாிக
�� ைத்மனகல்ழைிமழைமனக
.ைெஎகக்கைகைக்கஉா�க
 கம�ககக  ாிேிக சன்மனக
.்்க�மழஎக ழைகசலை�க
அ  க�ிகெகெ ித�க
ல்ழஎ ி்�கைக ைமி ிலைஎக.



ைி� ரன்ககை�கைி்ககி்எக.ே த்கஇர�க்மதலைகஅழைக
ெெிைனக ின் கமககமழைமனக." மனகே்மய மகிே்னக
அ�ெமக.ெைிி�கசமத்ம்கத்க கம ச�கஅ கரக ிகைக
அ த்ிக ககிே்னக."லன்மனக.ிமெி்க ி�ெைிக
 ்ம�்னக ி்�மனக.அஎகஅ  க�ிக சமழைகெகனக.
 ாதழஎக ்மிிகெெிைெமகி ி்�மனக.அ கெலைமனக
கி்�லை்�ககமித்�லைகஇமழைமனக.�க் சன்கஅ கெக
க்கக கமக�மனக.ைமனகிமதகலன்கைக�்ிெமனக.

்ினகஇம ம�க்்கத்்க சன்ெதகஅழைகெகிா்சிிமெக
்��்�கெ க��கேசதழைஎக.்ினகஅ னகைனகககைக
ம் கைத�க�்ிகக்கைிி�மழஎககைஙகக�்க�ககாக
க ோகஇ்ககிஅ தக்கஅ ிாலைமனக.அங்கஅ தக்க
 மா ம் ம் எ�க ிக்ே ம�க மா ைதகமெ தக்க
கக�மதக்க.





அ�ககிககககககி்�லை்�கமத்எக்ாழகைக
 லைகஙகைக்கனமகக�கல்ைிிிமககி்மதக.
அ த்ிதக்ன்எக லைகஙகைக்கககைத�க
ல்ைிிிமககி்மதக.

அ த்ிதகசிிகStoryகofகWilliamகPenn,கGeorgeகandக
theகcherryகtree,கAndகstoryகofகJohnnyகappleகseedக.க
அ தகெக ிகெக ்மம்க்க சய ைத்�க,� ிி�க
 கர ைதக�கககத்க கம�லைமதக.ன ேரம ிிஙக்க
 கரழைமதக.க



ெக ்ம�கெக சய ைிதகே கிக சயைமதக.ேொ�க
  ்ாிக,லெமெதக,ே்த்தகே கிக, ெமகசகக
ைகரக்க,கத்மிகஇ த்ிதகே கிக சயைமதக
.அ மக�ிகககித ்மம்க்ககிரம்ிககிதக
ெ க��க சயித்்�ெக.அாிககிக ்ம�கெக்க
 சய ைிதக ்ம ிமத்�கஉ்ா தக.அ ம�கஅ தக
கா தகFRANZகBRONDENBERGக�க ிிிமதகிதக
அ தகைக�ிகஇரக�க்ாழகைக்கJASAMக
ெத்�கALEXAக��னக சிககி்மதக்க.
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